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شهرستان | پايگاه بسيج رهروان واليت با همكاري روابط عمومي اين شركت اقدام به غبار روبي و عطر افشاني مزار مطهر شهداي شهر 

كرمانشاه نمودند.در اين مراسم كه با حضور گسترده مديران، روسا و كاركنان ستاد كرمانشاه همراه بود، شركت كنندگان با آرمان 
هاي حضرت امام خميني )ره( و مقام عظماي واليت حضرت آيت اله خامنه اي )مد ظله العالي( و شهدا تجديد ميثاق نمودند.

 کشف ۵ تن و ۷۰۰ کیلوگرم موادمخدر
در گلستان

| فرمانده انتظامی اســتان گلستان با 
تاكيد بر به كارگيری راه های پيشگيری از اعتياد 
در جامعه گفت: از ابتدای ســال جاری تاكنون، 
۳۳ باند قاچاق موادمخدر منهدم و ۵ تن و۷۰۰ 
كيلوگرم انواع موادمخدر در سطح استان كشف 
شد.ســردار علی اكبر جاويدان درجلسه شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تاكيد بر 

به كارگيری راه های پيشگيری از اعتياد در جامعه اظهار داشت: اعتياد به 
موادمخدر زمينه  ساز بروز بسياری از مشكالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و در كل تهديدی برای امنيت كشور است.وی با بيان اين كه اعتياد مشكل 
گروهی از معتادان و خانواده آنان نيســت، بلكه مشكل يک جامعه است، 
تصريح كرد: اعتياد به موادمخدر، عامل تهديدكننده ســالمت فرهنگی و 
اجتماعی در جامعه است.فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به اينكه 
موضوع مواد مخدر از دايره آسيب های اجتماعی فراتر رفته و به يک تهديد 
جدی عليه جوامع بشری تبديل شده، گفت: مصرف مواد مخدر به  عنوان 
يكی از معضالت و تهديدات، ضمن اينكه تاثير منفی فراوانی بر فرد دارد، 
تبعات منفی و هزينه های زيادی را متحمل خانواده و جامعه می كند.سردار 
جاويدان، سيگار و قليان را دروازه ورود به اعتياد عنوان كرد و اظهار داشت: 
اعتياد، كانون خانواده را متالشی كرده و ســبب برهم زدن امنيت روانی 
اعضاء خانواده می شود.فرمانده انتظامی گلستان به اقدامات مقابله  جويانه 
پليس گلستان، در برخورد با عوامل توزيع موادمخدر اشاره كرد و گفت: از 
ابتدای سال جاری تاكنون، ۳۳ باند قاچاق موادمخدر منهدم و ۵ تن و۷۰۰ 
كيلوگرم انواع موادمخدر در سطح استان كشف شد كه در مقايسه با مدت 

مشابه سال قبل ۵8 درصد رشد داشته است.

پیش گرمكن واحد نمك زدايي نفت شهر 
نصب و راه اندازي گرديد

| به منظور افزايش كيفيت نفت خام 
خروجي واحد نمک زدايي نفت شهر، در راستاي 
اقتصاد مقاومتي، با تالش و كوشش شبانه روزي 
كاركنان منطقه عملياتي تنگ بيجار/نفت شهر و 
با راهبري و همت همكاران ستادي كار نصب و 
راه اندازي پيش گرمكن واحد نمک زدايي جديد 
نفت شهر در كوتاه ترين زمان ممكن به صورت 

موفقيت آميز انجام پذيرفت.به گزارش كائنات و به نقل از پايگاه اطالع 
رساني شــركت بهره برداري نفت و گاز غرب ؛ مهندس محسن بيات با 
اعالم اين خبر گفت: آزمايش هاي انجام گرفته مويد بهبود چشــمگير 
فرآيند توليد مي باشد و در همين راستا فعايت هاي صورت گرفته براي 

انجام اين عمليات به شرح ذيل مي باشد:
الف( بررسي شــرايط فرآيندي و طراحي اصالحيه توسط مهندسي 

فرآورش
ب( جا نمايي و اجراي پد بتني جهت نصب هيتر مورد نظر

ج( تعميرات اساسي پيش گرمكن شامل شستشو با بخار و تعويض لوله 
ها و اتصاالت معيوب و چک نمودن تيوب هاي مربوطه

د( فيت آپ و جوشكاري ۳۰۰ دايا-اينچ لوله و اتصاالت شامل 8۳ سر 
در سايز هاي 4،2 و 8 اينچ

ه( و در نهايت بستن اتصاالت، فلنج ها و رفع نشت و راه اندازي پيش 
گرم كن مذكور بطور موفقيت آميز انجام گرديد

خبرنامه

تجديد ميثاق كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با آرمان هاي امام خميني )ره( و شهدا

همزمان با دهه مبارک فجر؛

بهره برداری از خط انتقال آب شهر بخشايش  در آذربايجان شرقی آغاز شد
| ماهان فالح- همزمان با دهه مبارک فجــر و با حضور معاونت 
مهندسی و توسعه شركت، مسئولين اســتانی، امام جمعه،  فرماندار منطقه، 
شهردار، مسئولين ادارات و جمعی از خانواده های شهدا و مردم از خط انتقال 
آب شهر بخشايش بهره برداری شد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل از 
روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی، مهندس زحمتی 
مدير امور آب و فاضالب منطقه هريس در آئين بهره برداری از طرح خط انتقال 
آب شهر بخشــايش با اعالم اين خبر گفت: شركت آب و فاضالب آذربايجان 
شرقی به منظور استفاده از آب استحصالی چاه های حفاری شده برای تامين و 
حل مشكل آب آشاميدنی شهر بخشايش مطالعات تاسيسات آب شهرمذكور را 
انجام داده و در نهايت حاصل اين مطالعات اجرای خط انتقال به طول 12۰۰۰ 

متر از محل چاهها به مخزن اين شهر بوده است .مدير امور آب و فاضالب منطقه هريس افزود: برای اصالح خط انتقال آب اين 
شهر بطول۵1۰۰ متر لوله گذاری پلی اتيلن با سايز ۳1۵ ميلی متر و 69۰۰ متر نيز از لوله پلی اتيلن به قطر 2۰۰ ميلی متر اجرا 
شده و عمليات اجرايی آن از سال 1۳9۵ آغاز شده است . وی در پايان گفت: طرح انتقال آب شهر بخشايش از توابع منطقه هريس 

با هزينه ای بالغ بر 2۵۰۰۰ ميليون ريال در دهه مبارک فجر افتتاح و به بهره برداری كامل رسيد.  

 صعود گروه کوهنوردی شرکت آبفا آذربايجان شرقی
به قله 3۷۵۰ متری کمال سهند

| مهناز پاشائی - گروه كوهنوردی شركت آب و فاضالب استان 
آذربايجان شــرقی بمناســبت ايام ا... دهه فجر و گراميداشت ياد و خاطره 
فجرآفرينان ســرافراز متشــكل از 11 همنورد موفق به صعود به قله كمال 
گرديد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل از روابط عمومی شركت آب و 
فاضالب استان آذربايجان شرقی، قله كمال بلندترين قله رشته كوه سهند 
اســت كه ۳۷۵۰ متر ارتفاع دارد و در فاصله بين شهرســتان های تبريز و 
بستان آباد واقع شده است. در دامنه آن و درست در پای كوه استخر و آب 
انبار طبيعی بزرگ و بسيار زيبايی واقع شده است كه در زبان محلی آذری 
به قوش گولی معروف اســت و مسير صعود هم از كنار اين گول ادامه يافته 
و در امتداد يال جنوبی مشــرف به قله به نقطه پايانی كمال منتهی گرديد. 

الزم به ذكر است اعضای گروه در اين برنامه نيک خصلت، زهدی، عباسی، بافهم، غالمپور، ملک آبادی، ابراهيم زاده، نيكزاد 
و عبادی، اسمعيل پور به سرپرستی ناصراهری بودند.

دردهه مبارک فجر انجام پذیرفت؛

بهره برداری از شبكه فاضالب شهرک شهید بهشتی میانه
| لیال پاشائی - به مناسبت گراميداشت دهه مبارک فجر با حضور 
نماينده مردم ميانه در مجلس شــورای اسالمی، معاون مهندسی و توسعه 
شركت آب و فاضالب اســتان، فرماندار ويژه ميانه، اعضاء شورای اسالمی، 
مقامات و مسئولين محلی، خانواده های معظم شهداء و جمع كثيری از مردم 
از طرح احداث تاسيسات شــبكه فاضالب شهرک شهيد بهشتی ميانه بهره 
برداری شد .به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل از روابط عمومی شركت 
آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی، طرح ايجاد تاسيسات فاضالب توسط  
شركت آب و فاضالب اســتان بمنظور بهبود آثار زيست محيطی منطقه و 
ارتقاء و باال بردن سطح زندگی مردم منطقه در شهرک شهيد بهشتی ميانه 
اجرا شده است .سليمانی مدير امور آب و فاضالب منطقه ميانه در مراسم بهره 

برداری از طرح مذكور گفت: طرح ايجاد تاسيسات فاضالب شهرک بهشتی ميانه شامل خطوط انتقال و شبكه اصلی و فرعی 
جمع آوری فاضالب  بطول 16۰۰  متر در اقطار مختلف و بتعداد 1۵6 عدد منهول بوده و با هزينه ای بالغ بر 2۳ ميليارد ريال 
از محل تامين اعتبارات عمرانی و ساير منابع استانی اجرا شده  است .اين طرح همزمان با دهه مبارک فجر انقالب اسالمی با 

حضور مسئولين استانی و شهرستانی به بهره برداری رسيد.

حضور پر شور کارکنان و مديران شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان 
شرقی در راهپیمايی 22 بهمن 

| ماهان فالح- كاركنان و مديران شــركت آب و فاضالب استان 
آذربايجان شرقی سی و نهمين سالگرد پيروزی شكوهمند انقالب اسالمی را 
با شركت و حضور حماسی در راهپيمايی يوم اهلل 22 بهمن گرامی داشتند. 
به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل از روابط عمومی شركت آب و فاضالب 
استان آذربايجان شــرقی، در اين راهپيمايی مديرعامل، معاونين و تعداد 
كثيری از همكاران همگام با سايراقشارمردم و كاركنان ادارات، سازمانها و 
كارخانجات مســير راهپيمايی را طی كرده و در مصالی امام خمينی ) ره ( 
گردهم آمدند و دوباره با امام راحل خود و رهبر انقالب و شهداء و آرمانهای 
انقالب اسالمی تجديد ميثاق نمودند .الزم به ذكر است در مسير راهپيمايی 
و در راستای فرهنگ ســازی مصرف بهينه آب،  روابط عمومی شركت آبفا 

 آذربايجان شرقی اقدام به توزيع بسته های فرهنگی و آموزشی نمود. همچنين تن پوش قطره آب نيز در مسير راهپيمايی با شعار
آب= زندگی حضور داشت.

استان ها
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| مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان گلستان 
گفت: ۳ پد بالگرد جمعيت هالل احمر امروز با حضور معاون 
جمعيت هالل احمر كشور با ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان 
اعتبار به بهره برداری رسيد.حسين احمدی در مراسم افتتاح 
پد بالگرد جمعيت هالل احمر در شهرستان بندرگز اظهار 
داشت: با توجه به شرايط اســتان گلستان و وجود مناطق 
صعب العبور يكی از موضوعات مهم در بحث امدادرســانی، 
امداد هوايی است. وی تصريح كرد: ضرورت دارد كه امداد 
هوايی به صورت استاندارد در استان گلستان دنبال شود و 
وجود امداد هوايی سبب كاهش تلفات در حوادث می شود. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان گلستان يادآور شد: 
۳ پد بالگرد جمعيــت هالل احمر با حمايت اســتانداری 
گلســتان در محورهای مختلف و استان در ورودی نوكنده 
و شهرســتان بندرگز، خوش ييالق و توسكســتان در نظر 
گرفته شده اســت. احمدی گفت: به دنبال اين هستيم كه 
تعداد اين پدهای بالگــرد را افزايش دهيم، افزود: اين پدها 

به افزايش امدادرســانی منجر می شــود. وی افزود: برای 
راه اندازی اين پدها ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اعتبار 
در نظر گرفته شده و همچنين اين پدها در ابعاد 2۰ در 2۰ 
و در مساحت 4۰۰ مترمربع جانمايی شده است.مديرعامل 
جمعيت هالل احمر اســتان گلســتان گفت: اين پدها در 
حوادث به فرود و بلند شدن بالگرد كمک می كنند و در غير 
حوادث نيز ديگر دســتگاه ها می توانند از اين پدها استفاده 
كنند.رامين نورقلی پور نماينده مــردم كردكوی، بندرگز، 
گميشــان و بندرتركمن در مجلس شورای اسالمی نيز در 
حاشــيه افتتاح اين پد امدادی جمعيت هالل احمر گفت: 
استان گلستان از مناطق صعب العبور زيادی برخوردار است 
كه امدادرسانی را سخت می كند.وی تصريح كرد: اميد داريم 
از ظرفيت هالل احمر كشــور به منظور ايجاد شبكه پدهای 
مختلف هوايی در استان گلستان اســتفاده شود و در بروز 
حوادث طبيعی دستگاه های مختلف استان بتواند به جمعيت 

هالل احمر كمک كنند.

 3 پد بالگرد
جمعیت 
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افتتاح شد


